Verslag cultuurraad dinsdag 19 november 2019

1.

Goedkeuring verslag

Er zijn nog twee verslagen goed te keuren. Dat van de vergadering in september en dat van de bijkomende
cultuurraad in oktober. Verslagen worden goedgekeurd.
Opvolging verslag: Het bestuur van de cultuurraad wordt herverkozen.

2.

Goedkeuring agenda

Agenda wordt goedgekeurd.

3.

Activiteiten
a.

DAG 5

Het nieuwjaarsevenement van de gemeente zal in 2020 doorgaan op zondag 5 januari van 16 tot 18 u. in GC
Colomba. Het geheel wordt ingekleed in het thema ‘mysterieuze bossen’. Veel groen, trollen, elfjes,… Iedereen
welkom!

4.

Ter kennisgeving
a.

Stand van zaken Berkenhof + plannen

We bekijken de plannen.
Men streeft ernaar om voor het einde van het jaar het gebouw waterdicht te krijgen (dak erop). Tegen het
einde van de winter zouden de ramen er moeten instaan zodat men vanaf maart aan de binnen afwerking kan
beginnen. Einde wordt voorzien in het najaar van 2020. Alles zal afhangen van de weersomstandigheden.
Er zal binnenkort een overleg doorgaan met de verenigingsraad om te bekijken hoe de reservatie voor
Berkenhof zal verlopen.

5.

Advies

a.

Subsidiereglementen cultuur

Er is het initiatief genomen om doorheen de volledige gemeente alle subsidiereglementen onder de loep te
nemen en ze te harmoniseren. Dit traject is nu afgerond.
Vooraleer deze reglementen voor te leggen aan de gemeenteraad, wenst het bestuur het advies te verkrijgen
van de adviesraden over de reglementen waarin zij gespecialiseerd zijn. De adviesperiode loopt tussen 7/11 en
7/12/2019, daarom werd deze bijkomende cultuurraad ingepland.
Inhoudelijk werd er niet veel aangepast. Het is vooral de vorm die werd veranderd. Zo hebben alle reglementen
van de verschillende sectoren dezelfde indeling gekregen. Aanpassingen zijn te zien in het geel.

i.
ii.
iii.
iv.

Erkende cultuurverenigingen
Grootschalige bovenlokale evenementen
Kadervorming bestuursleden erkende Kortenbergse cultuurverenigingen
Straat- en buurtfeesten

De reglementen worden goedgekeurd.
NOOT BIJ VERSLAG
Er blijkt toch wat onduidelijkheid over het reglement ‘Kadervorming bestuursleden erkende Kortenbergse
cultuurverenigingen’. Om te verduidelijken om welke soorten vorming het gaat wordt er voorgesteld om het
volgende toe te voegen:
Het moet gaan om een bestuurstechnische vorming. Dit is vorming gevolgd door bestuursleden van een
vereniging met als doel het bestuur en/of werking van de vereniging te versterken. (vb. cursussen rond
wetgeving, administratie en financieel beheer, organisatie van evenementen, communicatie en promotie, …)

6.

Varia
a.

Stand van zaken subsidies 2018-2019

Vorige week kreeg iedereen die een dossier heeft ingediend een mail met daarin het bedrag van de subsidie
voor zijn/haar vereniging. Hier kan nog tot 20/11 tegen in beroep gegaan worden. Nadien gaat de uitbetaling
door. Dit zou voor het einde van het jaar moeten gebeuren.
Voor individuele vragen kan je contact opnemen met Stien.
b.

Cultuurkampioenen 2019

De cultuurraad is op zoek naar cultuurkampioenen. Ben jij iemand of ken jij iemand die in 2019 iets strafs heeft
gepresteerd’? Bezorg je motivatie aan de cultuurdienst voor 10 januari via cultuur@kortenberg.be
De cultuurraad is op zoek naar een persoon (inwoner van Kortenberg) of een vereniging (met zetel in
Kortenberg) die zich in 2019 onderscheiden heeft op het gebied van cultuur in de brede zin van het woord.
Er is geen leeftijdsbeperking, noch wordt er onderscheid gemaakt in gender. De geleverde prestatie moet van
kwalitatief niveau zijn, geen one-shot op lokaal niveau.
Per jaar kunnen er maximum drie cultuurkampioenen gekozen worden. De prijs kan een tweede maal
uitgereikt worden aan dezelfde persoon of vereniging indien er minstens een periode van vijf jaar tussen is en
het om een totaal nieuwe prestatie gaat.
Alle cultuurkampioenen worden gehuldigd op de cultuurraad van februari.

c.

Planningsvergadering GC Colomba en OC Atrium

Voor het boekingsjaar 2021 gaan op volgende data de planningsvergaderingen door:
- voor GC Colomba op 3 december om 19.30 u. Voorkeuren voor data voor activiteiten in 2021 kunnen tot 25
november doorgegeven worden via cultuur@kortenberg.be
- voor OC Atrium op 12 december om 20 u. Voorkeuren voor data voor activiteiten in 2021 kunnen tot 30
november doorgegeven worden via vrm.meerbeek@gmail.com
- Voor het reserveren van OC Oud Gemeentehuis dien je contact op te nemen met de verenigingsraad van
Everberg via donald.coorevits@telenet.be
- Voor het reserveren van OC De Zolder dien je contact op te nemen met de verenigingsraad van Erps-Kwerps
via vrek@3071.be

d.

Datum volgende cultuurraad

Dinsdag 4 februari om 20 u in OC De Zolder (met huldiging cultuurkampioenen). De cultuurraad die
oorspronkelijk was voorzien in december gaat niet door.

7.

Rondvraag

-

Kerstmarkt Everberg – zaterdag 7/12 van 15 – 21 u. – OC Oud Gemeentehuis
Flyers cadeaumarkt wereldwinkel mee te nemen bij het naar huis gaan
Concert Conek – Zaterdag 7/12 – GC Colomba – Meer dan 100 uitvoerders
Herfstconcert De Verbroedering met optreden van d ejeugd + zang en dans – Zaterdag 23/11 in GC
Colomba
Edelweis in concert - Zaterdag 30 november – polyvalente zaal Erps-Kwerps
Cantate: optreden 45-jarig bestaan – 21/3 en 22/3 in kerk van Erps.

-

Aanwezigen
Sint-Antoniuskoor Meerbeek
Everaert-Ghesellen Everberg
Bonzai
KVLV Everberg
KVLV Meebreek
De Blinde Muur
De Jonge Fanfare
De Vrolijke Schutters
Jumelage comité Parcé
Dames en heren
Neos
Conek
Edelweis
De Verbroedering
Die Blomme
De Wijngaardsberg
vtbKultuur Kortenberg
Bijenhouders regio
Kortenberg
Curieus Kortenberg
Fotoclub Kortenberg
Happy Art
Femma Erps-Kwerps
Voorzitter cultuurraad
Cultuurfunctionaris
Penningmeester

Martha Verhoeven
Marleen Jacobs
Svenja Roevens
Wis Devriese
Erika De Beck
Bea Vrebos
Lieve Ophalvens
Sven Mellaerts
Lien Arnalsteen
Barbara Debonnet
Jan De Koninck
Mia Gielis
Jean-Marie Schollaert
Marlies Wambacq
Kurt Arnauts
Arlette Renson
Frank Iwens
Guido Craps
Hendrik Trappeniers
Hendrik Stubbe
Xavier Hion
Gerd Van Kogelenberg
Kristel Porczynska-Troski
Georges Tonla Briquet
Stien Pardon
Daniël Janssens

Ondervoorzitter
Secretaris
Schepen cultuur (later)

Dirk De Bock
Toos Janssen
Ann Vannerem

Verontschuldigingen
Erfgoedhuis
Het Kader
Gezinsbond Kortenberg
Cantate
Groove Hall vzw

Monique Meys
Jean-Marie Beuten
Michel Cappan
Roza Verdeyen
Nicole Steeno

